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1. ÚVOD 
 
     Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postavením a především svým posláním. 
Vedle kvalitního vzdělání jsou pro ni určujícím faktorem také jasně formulované a prožívané 
křesťanské hodnoty, které tvoří základ vzdělání a výchovy studentů. 
     Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, které zaručují vysoký odborný standard 
poskytovaného vzdělání, pomáhají studentům orientovat se v dnešním světě a hledat v něm 
své místo, umožňují jim smysluplně prožívat volný čas a vytvářejí prostor pro svobodný 
dialog.  
     Školní rok 2021/2022 byl opět poznamenán pandemií nemoci Covid-19. Výuka probíhala 
jednak prezenčně, v případě nařízené karantény také distančním způsobem. On-line výuka 
probíhala na platformě Skypu a Edupage. Doplňována byla řadou dalších vzdělávacích 
možností, které nabízejí moderní technologie. Studentům, kteří neměli k dispozici technické 
zázemí pro distanční výuku, jsme zapůjčili notebooky či tablety. 
I v tomto období probíhaly aktivity v rámci školního klubu a střediska volného času – 
pravidelné kroužky a jednorázové akce – např. adventní jarmark nebo bleší trh. 
     Uplynulý školní rok byl pro Biskupské gymnázium úspěšný nejen díky práci pedagogů a 
žáků, ale nemalou mírou k němu přispěli rodiče našich žáků, sponzoři školy i odborní 
partneři. Realizovalo se několik projektů, díky nimž se naše gymnázium bude ještě více 
rozvíjet. 
     I přesto, že studenti byli občas doma na distanční výuce, umístili se v soutěžích 
pořádaných jak prezenční, tak on-line formou opět na předních příčkách, a to v okresních, 
krajských i národních kolech soutěží.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022                                                                                       

 
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

 
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
    
Škola je umístěna v klidové zóně na okraji města v centru přírodního amfiteátru Libušín, v 
sousedství domu kultury a sportovní haly a dalších žďárských sportovišť. V blízkosti školy je 
uzel všech významných autobusových spojů včetně MHD. 
     Biskupské gymnázium navštěvuje přibližně 370 žáků, kapacita čtyřletého oboru je 300 a 
osmiletého oboru 360 žáků. Jsou rozděleni do 14 tříd – 8 tříd osmiletého studia a 5 tříd studia 
čtyřletého. Celková kapacita – nejvyšší povolený počet žáků byl s účinností od 1.9.2018 
navýšen na počet 400 (viz. zápis v rejstříku  škol a školských zařízení). 
     Gymnázium má 10 učeben kmenových, 8 specializovaných, z toho jsou tři jazykové a dvě 
počítačové. Součástí školní budovy je jídelna, laboratoř, kaple, čítárna, knihovna, 
multimediální prostory, nahrávací studio a video studio. Škola má bezbariérový přístup, 
osobní výtah, WC pro vozíčkáře - integrace tělesně postižených žáků je tedy bez problémů. 
Tělesná výchova probíhá v moderní všesportovní hale, na zimním stadionu a na 
lehkoatletickém stadionu s umělým povrchem. 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název:   Biskupské gymnázium 
Sídlo:   U Klafárku 1685/3, 591 01, Žďár nad Sázavou 

Kontaktní údaje:  

 
Adresa:   U Klafárku 1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:   433 794 86           
IZO:   600 015 831 
Telefon:    566 502 470 
Mobilní tel.:   731 604 100 
       731 604 074 
E-mail:   skola@bigyzr.cz 
Web:     www.bigyzr.cz 
Facebook:  Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 
Zřizovatel:   Náboženské společenství Adolpha Kolpinga 
 

 

 

Údaje o vedení školy: 

 

Školská právnická osoba  
Orgány Školské právnické osoby jsou: 
 

Ředitel 
Rada 

 
 

Ředitel školy:  Ing. Jiří Cočev 
 

Rada Školské právnické osoby    
   Předseda:  Václav Dobrovolný  
   Členové:                 Petr Kučera 

Mgr. Markéta Zrzavá      
  
 

Školská rada 
   Členové:  Václav Dobrovolný  
   Mgr. Dušan Ďurďovič 
   MUDr. Stanislav Severa      
 
 
 

  
 

mailto:škola@bigyzr.cz
http://www.bigyzr.cz/
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Rada rodičů a přátel BIGY 
 

Předsednictvo Rady rodičů a přátel Bigy 
   Předseda:   JUDr. Miloš Jirman 
   Místopředseda:  Mgr. Jitka Kvapilová   
   Člen výboru: Jana Havlíková 

MUDr. Vladimíra  Koukalová 
Kontrolní komise: 
   Člen:   Marie Prokopová 
      Mgr. Jan Marek 
    
 

BOZP 
Smluvně dohodnutý dodavatel: Jiří Vařeka 
Pověřený pracovník: Petr Kvapil 
 

Lékárna  
Pověření pracovníci: 

Mgr. Iva Burešová – kabinet 402 
Ilona Petrová – kancelář školy 

 

Evidence úrazů  
Pověřený pracovník: Ilona Petrová – kancelář školy 
 
 

Požární ochrana 
Preventista  Petr Kvapil 
 
Požární hlídka  
Velitel požární hlídky:  Mgr. Iveta Dlouhá 
Člen požární hlídky 1: Mgr. Jan Marek 
Člen požární hlídky 2: Petr Kvapil 
 
 
Školní parlament: 
Byl tvořen předsedy žákovské samosprávy jednotlivých tříd. 
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Organizační schéma Biskupského gymnázia 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

4. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na Biskupském gymnáziu jsou vyučovány následující studijní obory: 

 
všeobecný čtyřletý – kód:  79-41-K/41  
 č.j. 21186/2007-21 
 
všeobecný víceletý – kód:  79-41-K/81  

  č.j. 7334/2006-21 
 

 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022                                                                                       

 
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 

5. VYBAVENÍ ŠKOLY 
 
5.1. Výpočetní technika (stav k 30. 9. 2021)  
    
PC celkem  67 ks 

    
Učebny ICT   
z toho: PC - žákovské  59 ks 

 PC - kabitety a kanceláře 8 ks 

     
NTB celkem  109 ks 

    
Učebny ICT   
z toho :  NTB žákovské  42 ks 

 NTB učitelské  34 ks 

 NTB individuální pro žáky 10 ks 

 NTB v laboratořích  7 ks 

    
Robotická učebna   

 NTB žákovské  15 ks 

 NTB učitelský  1 ks 

    
Tablety celkem  43 ks 

    
Učebny ICT   
z toho: tablety žákovské  22 ks 

 tablety individuální pro žáky 5 ks 

    
Robotická učebna   
z toho: žákovské  15 ks 

 učitelský  1 ks 

    
5.2. Audiovizuální technika    
Dataprojektory  20 ks 

Interaktivní tabule  7 ks 

Vizualizéry  16 ks 

Ozvučení učeben  7 ks 

Videokamera  11 ks 

Fotoaparát digitální  9 ks 

    
5.3. Internet   
Počet PC a NTB napojených na internet  176 ks 

Další možnost bezdrátového připojení až 500 uživatelů   
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5.4. Elektronický vzdělávací materiál 

Elektronické učebnice jsou k dispozici na webových stránkách školy www.bigyzr.cz. Po 
zadání unikátního kódu se zobrazí stránka s přehledem 132 učebnic. Tyto studijní materiály 
obsahují kromě výukových textů obrázky, názorné animace, grafy, zvukové nahrávky, 
hypertextové odkazy na jiné informační zdroje. 
 

5.5. Moderní komunikační platforma – dynamický web 

Základním komunikačním prostředkem mezi žáky, rodiči a učiteli na BIGY jsou webové 
stránky, které mají moderní responzivní design a platforma Edupage.  
Veřejná část webových stránek nabízí komplexní informaci o vzdělávacích programech, 
exkurzi do života školy i širokou paletu inspirativních informací. 
Neveřejná část webových stránek – intranet, je přístupná pouze pro studenta či jeho rodiče 
po zadání hesla. Obsahuje: 
 

o elektronické učebnice 
o přihlašovací okno na obědy 

 
Platforma Edupage poskytuje žákům, rodičům i učitelům školy informace týkající se rozvrhu, 
suplování, hodnocení, týdenních plánů apod.  
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5.6. Informační systém školy 

Velkoplošná LCD obrazovka na každém podlaží 4 kusy  
 
Centrální informační tabule    2. podlaží – relaxační prostor 
Odborné informační tabule     

Český jazyk a literatura, společenské vědy,  
výchovné poradenství   2. podlaží – relaxační prostor 
Cizí jazyky     3. podlaží – relaxační prostor 
 
Matematika, fyzika, ICT   4. podlaží – relaxační prostor 
Chemie, biologie    3. podlaží – relaxační prostor  
Tělesná výchova    4. podlaží – schodiště 

 
Webové stránky: www.bigyzr.cz 
Facebook: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 
Informační systém pro školy Edupage 

 

5.7. Relaxační prostory 

2. podlaží 
relaxační prostor 1,2 
  

3. podlaží 
relaxační prostor 1,2  
anglická knihovna 
 

4. podlaží 
relaxační prostor 1,2 
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

6.1. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je stabilizovaný. K celkové pohodě interpersonálních vztahů přispívá mimo 
jiné i optimální věkové rozvržení učitelského sboru. Jednotliví pedagogové se neustále dále 
vzdělávají, pracují v projektových týmech, účastní se odborných konferencí v ČR i 
v zahraničí, absolvují vzdělávací bloky na špičkových pracovištích Akademie věd České 
republiky. Mnozí z nich realizují publikační činnost.  
 
 
Ředitel:    Ing. Jiří Cočev 

6.2. Pedagogičtí zaměstnanci 

 
Zástupce pro výuku:   Mgr. Iveta Dlouhá 

Vedoucí předmětových komisí  

Český jazyk a literatura, výchova k občanství         Mgr. Eva Tomášková         
Cizí jazyky (anglický, španělský jazyk)            PhDr. Jitka Stráská 
Cizí jazyky (německý, francouzský, ruský jazyk)          Mgr. Eva Troubilová 
Fyzika, ICT                                               Ing. David Kuhn 
Tělesná výchova                                                   Ing. David Kuhn 
Matematika, chemie                                          Mgr. Simona Kadlčíková 
Biologie, zeměpis       Ing. Lenka Melicharová 
Dějepis, latina                                                   Mgr. Eva Tomášková 
Výchovný poradce       Mgr. Hana Fejtová 
Metodik sociálně patologických jevů     Mgr. Klára Sedláková 
 

Třídní učitelé, třídy, počty žáků 

Třída Počet žáků  Třídní učitel 
Prima 30 Mgr. Jiří Vencelides 
Sekunda 30 Mgr. Petr Vencelides 
Tercie 30 Mgr. Hana Fejtová 
Kvarta 31 Mgr. Simona Kadlčíková 
Kvinta 29 Mgr. Eva Tomášková 
Sexta 29 Mgr. Lenka Havlíková 
Septima 28 Mgr. Martina Horká 
Oktáva 28 Ing. Lenka Melicharová 
1.B 27 Mgr. Lenka Palečková 
2.B 30 Ing. David Kuhn 
3.A 23 Mgr. Iva Burešová 
3.B 23 Mgr. Martina Filipová 
4.B 29 Mgr. Eva Troubilová 
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Přehled vyučujících podle vyučovaných předmětů 

Mgr. Bubák Jiří – tělesná výchova 
Mgr. Burešová Iva – chemie, matematika 
Ing. Cočev Jiří – studiová technika 
Mgr. Dlouhá Iveta – český jazyk a literatura, výchova k občanství 
Mgr. Fejtová Hana – český jazyk a literatura, psychologie 
Mgr. Filipová Martina – biologie, chemie 
Bc. Fňukalová Barbora – český jazyk a literatura, dějepis 
Mgr. Havlíková Lenka – český jazyk, německý jazyk 
Mgr. Horká Martina – výpočetní technika, fyzika, matematika 
Mgr. Humlíček Hynek – matematika, tělesná výchova 
Mgr. Janurová Martina – výchova k občanství, dějepis 
Mgr. Jelínek Jaroslav – český jazyk a literatura, dějepis 
Mgr. Jeřábková Jana – německý jazyk 
Mgr. Kadlčíková Simona – výpočetní technika, fyzika, matematika 
Mgr. Kratochvíl Josef – matematika, deskriptivní geometrie 
Ing. Kuhn David – fyzika, tělesná výchova 
Mgr. Mahel Tomáš – náboženská nauka 
Mgr. Marek Jan - chemie 
Ing. Melicharová Lenka - biologie 
Mgr. Mokrá Jana – tělesná výchova 
Mgr. Mužátková Ilona – anglický jazyk 
Mgr. Palečková Lenka – zeměpis, biologie 
Mgr. Řetická Jaroslava – anglický jazyk, španělský jazyk 
Mgr. Slámová Petra – chemie, biologie 
Mgr. Straková Kateřina – francouzský jazyk, ruský jazyk 
PhDr. Stráská Jitka – anglický jazyk 
Mgr. Šedo Kateřina – německý jazyk 
Mgr. Tomášková Eva – český jazyk a literatura, dějepis 
Mgr. Troubilová Eva – anglický, německý jazyk 
Mgr. Tulisová Dagmar – anglický jazyk 
Mgr. Urbanová Ilona – anglický jazyk, španělský jazyk 
Mgr. Vencelides Jiří – výpočetní technika, hudební výchova 
Mgr. Vencelides Petr – matematika, fyzika 
Mgr. Výmola Ladislav – anglický jazyk, hudební výchova 
Mgr. Wasserbauerová Stanislava – výtvarná výchova 

Pedagogové pracující na dohodu o provedení činnosti 

Mgr. Hataj Tomáš – etika 
Mgr. Jurczak Sylvester 
Mgr. Mahel Tomáš – náboženská nauka 
Mgr. Sláma Petr – výpočetní technika 
Mgr. Soukal Petr – náboženská nauka 
Mgr. Šedo Kateřina – německý jazyk 
Mgr. Záleský Vladimír – náboženská nauka 
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Asistenti pedagoga 

Mgr. Polívková Romana 
Mgr. Sedláková Klára 
Gregorová Renáta 
 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz  Havlíková Jana 
Sekretářka     Petrová Ilona, Dis. 
Účetní      Mokrá Jitka 
Účetní      Mikišková Lucie 
Školník     Petr Kvapil 
Uklízečka     Dorušincová Renáta 
Uklízečka     Szabóová Ingrid 

 
 
Počet zaměstnanců v roce 2021 

     

Fyzický stav 2021 

k 31.12. 42 

z toho: ženy   muži 

  31     11 

Kromě toho  

4 ženy na MD (RD) 

     

     

Přepočtený stav 2021 

k 31.12.  35,174 

z toho: pedag. neped. 

  29,127 6,047 

  učitelé ost.ped. šk.klub ost. 

  26,127 3,0 1,00 5,047 
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7. STUDENTI 
 
 

 

 
 

Přepočtený počet žáků  v roce 2021      

celkem 374,33 

v těchto oborech:   

7941K41  Gymnázium  138,33 

7941K81  Gymnázium  236,00 

 
 
8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Klasifikace žáků ve školním roce 2020/2021 (na konci 2. pololetí) 

 
Třída Prospěli s 

vyznamenáním 
Neprospěli Průměrný 

prospěch 
Průměrná 
absence 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Prima 26 0 1,23 50,5 0 

Sekunda 26 0 1,21 48,6 0 

Tercie 27 0 1,25 88,3 0 

Kvarta 26 0 1,25 73,2 0 

Kvinta 15 0 1,47 73,0 1 

Sexta 9 0 1,61 85,0 0 

Septima 11 0 1,58 88,0 0 

Oktáva 19 0 1,43 40,9 0 

1.B 12 0 1,65 124,4 0 

2.B 15 0 1,41 45,6 0 

3.A 4 0 1,90 96,6 0 

3.B 7 0 1,60 98,7 0 

4.B 4 0 1,70 38,7 0 

 
 
 
 
 
 

Fyzický stav Stav k 30.9.2021 Stav k 31.3.2022 

   Celkem: 367 365 

   z toho 4 leté gymnázium  133 132 

   z toho 8 leté gymnázium 234 233 
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Cizí jazyky na Bigy 

 

Jazyk Počet 
studujících 

Anglický jazyk 378 

Německý jazyk 205 

Ruský jazyk 62 

Španělský jazyk 50 

Francouzský jazyk 0 

 
 

Volitelné předměty jsou zavedeny ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Míra profilace ve 
třetím ročníku činí 6 hodin (18%), ve čtvrtém ročníku činí 12 hodin (36%). Tato koncepce 
umožňuje studentům zaměřit se v posledních dvou letech studia na podstatné obory, kterým 
se chtějí věnovat při přípravě na VŠ. Ve školním roce 2021/2022 studenti navštěvovali 
následující semináře:  

 
 
 

Dvouleté semináře 
 

Jednoleté semináře 

Společenskovědní seminář Konverzace anj  

Média a mediální produkce Seminář obecné psychologie 

Seminář anglického jazyka Fyzikální cvičení  

Matematický seminář  Matematické cvičení  

Fyzikální seminář  Obecná biologie  

Chemický seminář  Biochemický seminář 

Biologický seminář ICT seminář 

Seminář německého jazyka Média a mediální produkce 

 Seminář německého jazyka 
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Stipendia 

 
Příspěvky pro žáky – výplata stipendií, odměn za umístění v soutěžích, příspěvek za 
úspěšně vykonané  mezinárodní jazykové zkoušky a další finanční podpora pro žáky je 
vyplácena z fondu Rady rodičů a prátel BIGY. 
 

    

 Výdaje ve školním roce 2021/22:   
 Jízdné, startovné, ubytování - náklady na výjezdy žáků na 

soutěže  -7 202,00 Kč 
 Výplata prospěchových stipendií - žáci VG - I. Pololetí -15 008,00 Kč 
 Výplata prospěchových stipendií - žáci VG - II. pololetí -14 850,00 Kč 
 Výplata odměn - složení mezinárodní jazykové zkoušky - 9 žáků -18 535,00 Kč 

Odměny za umístění žáků v soutěžích   -16 100,00 Kč 

Příspěvek pro 2 maturitní třídy    -4 904,00 Kč 
 Příspěvek pro třídu KVARTA (rozloučení, přechod na VG) -722,00 Kč 
 Příspěvek na cyklokurz pro 3. ročníky (nákup odměn) -907,00 Kč 

Odměny pro žáky za práci pro školu    -11 000,00 Kč 

Poplatky – BÚ   -55,00 Kč 

      

VÝDAJE   z fondu Rady rodičů a přátel BIGY 
CELKEM 

 

  -89 283,00 Kč 

    
 

Výsledky maturitních zkoušek 

Ve školním roce 2021/2022 maturovalo celkem 55 studentů.  
 

IV. B 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

6 15 13 

20,7% 51,7% 44,8% 

 

Oktáva 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

10 13 12 

40% 52% 48% 
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Přijetí na vysoké školy 

 
Umístění absolventů na VŠ  
Na vysoké školy se hlásilo celkem 52 studentů. Hlásili se jak na obory humanitního, tak i 
přírodovědného zaměření. Většina z nich si zvolila přírodovědné a technické obory. Více než 
desetina z nich studuje na lékařských fakultách. 
 
Souhrnný přehled VŠ, fakult a oborů, na které byli naši absolventi přijati 
 
Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta: Historie a pomocné vědy historické;; 
Pedagogická fakulta: Matematika – tělocvik; Speciální pedagogika, Sociální pedagogika a 
volný čas; Angličtina, Český jazyk, Německý jazyk; Lékařská fakulta: Fyzioterapie, 
Všeobecné lékařství; Nutriční terapie; Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie; 
Fakulta sociálních studií: Mezinárodní vztahy; Finance a právo; Farmaceutická fakulta: 
Farmacie;  
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství; Farmaceutická fakulta: Farmacie 
Vysoké učení technické, Finance; Strojírenství 
ČVUT; Fakulta elektrotechnická: Kybernetika a robotika; Fakulta biomedicínského 
inženýrství 
Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Pedagogická fakulta: 
Sociální patologie; Matematickofyzikální fakulta: Obecná matematika 
Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta: Finance; Agronomická fakulta: 
Molekulární biologie a biotechnologie; Zahradnictví;  Zemědělské inženýrství 
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotních studií: Porodní asistent  
UTB Zlín, Němčina pro manažerskou praxi 
VŠE Praha, Zdanění a daňová politika; Finance; Data Analytics 
ZČU Plzeň, Právnická fakulta 
UP Olomouc, Pedagogická fakulta: Vychovatelství; Učitelství pro mateřské školy; Filozofická 
fakulta: Divadelní a filmová studia; Cyrilometodějská fakulta: Mezinárodní humanitární a 
sociální práce 
JU České Budějovice, Pedagogická fakulta: Předškolní výchova 
JAMU; Divadelní fakulta: Výchovná dramatika 
UPCE; Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistence; Dopravní fakulta: Technologie 
řízení a dopravy 
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Účast na soutěžích v jednotlivých vyučovacích předmětech i v zájmových 
činnostech:        

 
Školní rok 2021/2022 byl ještě docela netradiční, vzhledem k covidovým opatřením. Během 
karantény výuka často probíhala prezenčně i distančně, a tak i mnoho soutěží bylo buď 
zrušeno, nebo probíhalo on-line. V druhém pololetí se situace zlepšila a většina soutěží už 
probíhala klasicky. I přes mnohé komplikace jsme tak mohli zaznamenat hezké výsledky 
našich studentů v mnoha předmětech. 

• Již v prvním pololetí obsadila Veronika Zlesáková ze sexty 2. místo v krajském kole 
Astronomické olympiády, Marek Nedoma ze sekundy obsadil 4.-5. místo. 

• V matematice Vilém Sedláček z kvarty obsadil 1. místo v okresním 
kole Pythagoriády ve své kategorii a také postoupil do krajského kola Matematické 
olympiády. Tam se dařilo i Zuzaně Omesové ze sexty (5. místo, kategorie B ) a 
Sylvie Troubilová vybojovala krásné 2. místo v kategorii C. 

• V okresním kole Matematické olympiády (kategorie Z6) obsadila Adéla Troubilová 
ze sekundy 2. místo a stejné místo obsadila i v okresním kole v Olympiádě z 
anglického jazyka. 

• Také Matematický klokan přinesl výborné výsledky, za zmínku stojí určitě 1. místo 
Markéty Anny Doležalové (oktáva) a 2. místo Tobiáše Miervy (septima). 

• Lukáš a Pavel Kvapilovi vybojovali 1. místo v soutěži LEGO robot, v soutěži v 
programování nás skvěle reprezentovali 1. místem Filip Zbořil a Ondřej Mikišek, 
oba z kvarty. 

• V zajímavé soutěži Pohár vědy Leonardo 2022 obsadil tým ve složení Sára 
Blažíčková, Pavel Venc, Nikolas Čížek a Ariana Anděla Kolářová 6. místo z 352 
týmů. 

• I v humanitních oborech se máme čím pochlubit, například úspěšným složením 
cambridgeských zkoušek: David Kuhn a Ondřej Mašek z oktávy - CAE, FCE 
zkoušku se podařilo zvládnout Adéle Drápalíkové ze septimy, Damiánu 
Hromádkovi ze 4.B, oktavánům Sáře Peterkové , Bernardettě Fabíny a Gabriele 
Kovalenkové.   

• Filip Zbořil byl šikovný i v angličtině a v krajském kole olympiády obsadil 2. místo. 

• Ve španělštině školu skvěle reprezentovala Anežka Miškovská, která se dostala až 
do ústředního kola a získala nominaci na Talent Vysočiny. 

• Také v dějepisných soutěžích studenti bodovali, v olympiádě 3 studenti postoupili do 
krajského kola. 

• V Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR Šimon Řádek ze 3.B, Josef Komínek a Filip 
Kocián z kvinty obsadili 4. místo a postoupili do česko-slovenského finále. 

• Anežka Miškovská z oktávy byla úspěšná i v SOČ, kde obsadila 1. místo v krajském 
kole. 

• SOČ znamenala úspěch i pro dalšího oktavána Marka Krška, který skončil v 
krajském kole na druhém místě se svou prací z biologie . 

• Biologická olympiáda přinesla úspěch i Sáře Blažíčkové z 2.B, která v krajském kole 
obsadila 3. místo. 
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• V českém jazyce můžeme pochválit Barboru Hrnčířovou ze septimy, která 
postoupila ve své kategorii do krajského kola v Olympiádě z češtiny a v krajském kole 
obsadila 7. místo. 

• Jindřich Sedláček z kvinty nám také udělal velkou radost svým postupem do 
krajského kola v soutěži Poetikon. 

• V letošním školním roce můžeme po dvou letech chválit i naše sportovce. Naše 
volejbalistky obsadily 1. místo v okresním kole, tým florbalistek skončil druhý a tým 
našich studentů nás reprezentoval i v krajském kole Juniorského maratonu. 

 

Umístění žáků v soutěžích (1.-3. místo umístění) 

  2021/2022 

     
Jméno žáka Třída Umístění 
      

Řetická Anežka SEKUNDA 3.místo OK Pythagoriády 

Troubilová Adéla SEKUNDA 2.místo OK Matematické olympiády 

  SEKUNDA 2.místo OK Olympiády v angl.jazyce 

Křížová Nikol TERCIE 3.místo OK Matematické olympiády 

Mikišek Ondřej KVARTA 1.místo KK Soutěže v programování 

Zbořil Filip KVARTA 1.místo KK Soutěže v programování 

Sedláček Vilém KVARTA 1.místo OK Pythagoriády 

    3.místo OK Matematické olympiády 

Kvapilovi Lukáš a Pavel KVARTA 1.místo KK Lego Robot 

Zbořil Filip KVARTA 1.místo OK Olympiády v angl.jazyce 

    2.místo KK Olympiády v angl.jazyce 

Troubilová Sylvie KVINTA 2.místo KK Matematické olympiády 

    3.místo KK Matematický klokan 

Cempírková Hedvika KVINTA 1.místo KK Olympiády ve španěl.jazyce 

Vernerová Vanessa KVINTA 2.místo KK Olympiády ve španěl.jazyce 

Sedláček Jindřich KVINTA 1.místo KK recitační soutěže Wolkrův Prostějov 

Zlesáková Veronika SEXTA 2.místo KK Astronomické olympiády 

Blažíčková Sára 2.B 3.místo KK olympiády z biologie 

Mierva Tobiáš SEPTIMA 2.místo OK Matematický klokan 

Miškovská Anežka OKTÁVA 1. místo KK SOČ 

    1. místo KK Olympiáda ve španělském jazyce 
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Doležalová Markéta Anna OKTÁVA 2. místo KK Matematický klokan 

Kršek Marek OKTÁVA 2. místo KK SOČ 
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9. NADSTANDARDNÍ AKTIVITY ŠKOLY 
 

9.1 Realizace projektů 

 
V roce 2021 proběhla ve škole realizace projektů v rámci: 
 
 

A. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy  

         

 pod názvem: 

           A1.  Zefektivnění vzdělávání na BiGy 
            
  Pracovní název projektu „Šablony 2“ 
 Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012958 

 
 Výše finanční podpory dle rozpočtu:    1 381 078,00 Kč 
 Datum zahájení projektu:       1. 11. 2019 
 Datum ukončení projektu:    30. 4. 2022 
 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30,00 

 
 

Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou    
Název projektu: Zefektivnění vzdělávání na BiGy   
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012958   

       

       

           

Číslo šabl. 2019 2020 2021 Čerpání celkem Rozpočet Rozdíl 

2.III/7 2 464,00 58 930,00 28 772,00 90 166,00 112 984,00 22 818,00 

2.III/9 4 182,11 18 634,00 30 634,00 53 450,11 145 120,00 91 669,89 

2.III/11 911,68 3 388,00 18 506,60 22 806,28 31 500,00 8 693,72 

2.III/12 2 966,30 31 646,00 48 846,00 83 458,30 120 940,00 37 481,70 

2.III/14 1 734,30 8 470,00 7 777,70 17 982,00 66 982,00 49 000,00 

2.III/15 43 158,27 108 306,00 262 396,00 413 860,27 472 428,00 58 567,73 

2.III/17 5 430,30 98 218,00 134 951,70 238 600,00 238 600,00 0,00 

2.III/21 7 185,04 27 528,00 46 728,00 81 441,04 167 020,00 85 578,96 

2.III/22 616,00 3 388,00 8 188,00 12 192,00 25 504,00 13 312,00 

Celkem 68 648,00 358 508,00 586 800,00 1 013 956,00 1 381 078,00 367 122,00 
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  A2.  Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze         
života pro život 2 
        Pracovní název projektu „I-KAPII“ 
        Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 
          Biskupské gymnázium – partner č. 35 

 
        Datum zahájení projektu:       15. 2. 2021 
        Datum ukončení projektu:      30. 11. 2023 

       Celkový rozpočet projektu:    1 914 029,- Kč 
 

9.2 Studentský parlament 

 
Školní parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd, si na podzim 2021 zvolil nového 
předsedu a místopředsedu. Vzhledem ke covidové situaci nebyla činnost parlamentu příliš 
aktivní.  
 
 

9.3 Výběr z akcí školy 

 

Meeting 2022 
 

 
 
V sobotu 2. dubna 2022 se uskutečnil již 6. ročník Bigy meetingu 
 
Letos na naši školu zavítaly zajímavé osobnosti z oblasti medicíny, publicistiky, genetiky a 
managmentu. 
Celou sérii přednášek odstartoval pan Petr Vašek, redaktor České televize. Seznámil nás se 
svojí prací a jeho cestou ze žďárské školy až do televize. Objasnil nám proces natáčení 
jednotlivých reportáží a samotnou jedinečnost tohoto povolání. 
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Štafetu dále převzala genetička Halina Šimková, která odhalila ta nejzajímavější tajemství 
forenzní genetiky. I opravdový laik v oblasti biologie se po hodině s touto charismatickou 
ženou cítil jako opravdový doktor věd. 
Součástí celodenního programu bylo i vybrané pětichodové menu, jímž se prezentovali 
kuchaři a cukráři Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga. Atmosféru jako v luxusní 
restauraci dokreslili pozorní číšníci a pečlivě nachystaná tabule. 
Po vynikajícím obědě byli všichni již zvědaví na leadershipku Kateřinu Braithwaite, která 
rozhodně nezklamala. Na pódiu působila jako silná žena, která dokáže vše, pro co se 
odhodlá, a to s neskutečným elánem a zarputilostí. 
Předposledním hostem byl moderátor Karel Kašák. Ten nás provedl svým životem, ve 
kterém start nebyl vůbec jednoduchý, a mnohé z nás povzbudil nehynoucím optimismem. 
Koneckonců pan Kašák se sám označil za optimistického snílka. 
Nabitý den zakončil kardiochirurg Jan Pirk, který do Žďáru obrazně doběhl. Před návštěvou 
naší školy totiž ve svých neuvěřitelných 74 letech uběhl pražský půlmaraton. Seznámil nás 
se svojí profesní dráhou a vývojem kardiochirurgie u nás v České republice. 
Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání! 
Anička Zapletalová, kvinta 
 
 
Cvičná expedice DofE 
 

 
 
Dalších pět studentů Biskupského gymnázia má za sebou dlouho očekávánou 
expediční výpravu. Na několik školení přežití v přírodě navázala dvoudenní expedice, 
během které si studenti vyzkoušeli část znalostí a dovedností, které načerpali během 
výcviku. Příště už budou zkušenější. 
 
Hlavně si užili dva společné dny zážitků, bez mobilu, peněz a se vším na zádech. Pochopili, 
že co nemají, nepotřebují a že se vždy musí spolehnout jen sami na sebe. Už teď se všichni 
těší na svou ostrou expedici a my jsme zvědaví, jakou trasu si naplánují a jaký expediční cíl 
zvolí. 
Mgr. Jiří Bubák, Mgr. Martina Horká 
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Bleší trh 
 

 
 
Proběhl 1. bleší trh na Bigy 
 
Dne 5. května 2022 proběhl na Biskupském gymnáziu historicky 1. BLEŠÍ TRH ANEB 
RECYKLUJEME, který byl součástí „Eko jara“, v rámci něhož organizujeme pro naše 
studenty nejrůznější aktivity zaměřené na ekologii. 
Studenti i zaměstnanci Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické si připravili 
plné stoly nejrůznějšího zboží. Nabízeli oblečení, hračky, knihy, keramiku, gramofonové 
desky, šperky, obrazy a mnoho dalšího. 
Pro příchozí z řad široké veřejnosti byly připravené obě školní kavárny, kde mohli návštěvníci 
posedět, popovídat si nad výbornou kávou a zákusky a vzájemně se pochlubit ulovenými 
kousky z blešího trhu. 
Výtěžek jednotlivých tříd zůstává studentům, kteří se sami rozhodnou, na co peníze použijí. 
Výdělek ze stánku zaměstnanců bude použit na charitativní akce školy. 
Mockrát děkujeme všem studentům, kteří se blešího trhu zúčastnili, přinesli z domu 
nejrůznější věci k prodeji, s úsměvem a dobrou náladou své zboží prodávali a vytvořili tak 
milou a přátelskou atmosféru. 
Velké poděkování patří také všem návštěvníkům, jsme moc rádi, že jste podpořili naše 
studenty a ukázali jim, že recyklace má smysl a i staré věci mohou lidem udělat radost. 
Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne a už teď se těšíme na příští ročník. 
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Beseda s expertem na přežití 
 

 
 
Balíček praktických rad a triků 
 
Ve čtvrtek 17. 3. nás navštívil pan Jaroslav Pavlíček, polárník a expert na přežití, a připravil 
nám besedu na téma přežití v extrémních podmínkách. Celá beseda měla velmi neformální 
charakter. „My, polárníci, si netleskáme, to je zbytečné. Raději se mě na něco zeptejte,“ 
uvedl po bouřlivém potlesku na přivítanou. 
Během celé besedy nám, mimo jiné, představil desatero přežití, vařič poskládaný 
z plechovky a mnoho dalších velmi praktických rad a triků, díky kterým si člověk může 
zachránit život. Naši žáci se také různě doptávali a vyzvídali, a tak došlo i na otázky 
osobnějšího rázu. 
Pan Pavlíček je bezpochyby velmi inspirativní člověk, od kterého se můžeme mnohé naučit, 
a jsme rádi, že jsme s ním mohli diskutovat. Tak snad někdy příště na viděnou… 
Pavel Venc, II. B 
 
Brigádní generálka na Bigy 
 

 
 
Přednáška nejen o biologických zbraních 
V pátek 18. 3. navštívil školu neobvyklý host. Jednalo se o paní brigádní generálku Prof. 
RNDr. Zuzanu Kročovou, Ph.D, která se zabývá biologickými zbraněmi a jejich účinky na 
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člověka a jeho okolí. Přednáška byla zaměřena na zbraně hromadného ničení. Rozebírali 
jsme jejich různé druhy: chemické, biologické, i fyzikální. 
Paní generálka zmínila také téma nemoci Covid-19, protože se podílela na řešení 
epidemiologické situace.  
Posledním tématem naší diskuze se stal současný konflikt na Ukrajině a válečná 
propaganda.  
Přednáška byla velice přínosná, dozvěděli jsme se informace z mnoha oborů a z fungování 
Univerzity obrany. 
                                                                                                                                                    
studenti biologického a chemického semináře 
 
 
 
Setkání s výjimečnou ženou 
 

 
 
Vrchní státní zástupkyně na Bigy 
 
Ve čtvrtek 17. 3. navštívila naši školu paní Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně 
Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ve večerních hodinách se v budově školy konala 
beseda s touto ženou. My jako studenti společenskovědního semináře jsme měli možnost se 
besedy, která byla přístupná také zaměstnancům i veřejnosti, zúčastnit. 
            Přednáška začala přivítáním paní Bradáčové, která se následně ujala slova a 
představila nám sebe a svoji práci. Vysvětlila nám několik základních pojmů a principů, na 
kterých je postavena česká legislativa. Vyprávěla o některých svých zkušenostech, které 
během kariéry získala. Také se pozastavila nad tím, jakým způsobem nás ovlivňují média a 
proč není legislativa mediálně populární. Nakonec přišla chvíle na dotazy z publika, kterých 
padlo mnoho. Otázky se týkaly aktuálních témat, např. války na Ukrajině a s ní spojeného 
válečného práva, ale také starších soudních kauz. Paní Bradáčová na všechny dotazy 
podrobně odpověděla a představila nám svůj pohled na věc. Po poslední odlehčující otázce 
jsme se s ní rozloučili a rozešli se domů plní dojmů z tohoto zajímavého setkání. 
            Beseda byla velice zajímavá a přínosná. Získali jsme mnoho nových informací a 
zjistili, jak vlastně soudnictví funguje. Potkat tak významnou, vysoce postavenou, ale 
zároveň velmi milou a usměvavou ženu pro nás byla čest. Děkujeme za tuto příležitost. 
Bára Hrnčířová, septima 
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Opět můžeme pomáhat 
 

 
 
Tříkrálová sbírka 
Lednový kalendář říká, že šestého mají svátek tři králové – mudrcové, kteří se přišli poklonit 
malému 
Ježíškovi. A právě v tento den vyrážejí do ulic velcí i malí oblečení do bílých hábitů. 
Čtvrteční počasí sice nebylo příliš nakloněné tříkrálovým koledníkům, ti však po roční 
přestávce 
s nadšením vyšli do ulic. O tom svědčí i úsměvy na jejich tvářích. Velkou pochvalu a díky 
studentky 
z Biskupského gymnázia dostaly nejen od Oblastní charity, ale i od kolemjdoucích, a to v 
podobě 
štědrých příspěvků. 
Tříkrálová sbírka patří již k tradičním akcím, kterých se naši studenti rádi účastní. 
 
 
Dobročinný adventní jarmark na Bigy 
 

 
 
Pomáháme lidem v nouzi 
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Ve středu 24. listopadu se ve venkovních prostorách před budovou školy Biskupského 
gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga uskutečnil již tradiční Dobročinný 
adventní jarmark. 
Studenti, jejich rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy vytvořili spoustu krásných výrobků, 
které každá třída nabízela návštěvníkům ve svém stánku. Sešlo se velké množství úžasných 
vánočních dekorací, adventních věnců, pletených výrobků, napečených laskomin, cukroví, 
zavařenin, svíček a jiných výtvorů. 
O občerstvení se postarali studenti tercie, kteří nabízeli párky v rohlíku, a studenti Střední 
školy gastronomické, jejichž neodolatelná „Žravá ulička“ s pečenou dýní, palačinkami, kávou, 
horkou čokoládou a punčem přišla vhod všem, kteří se chtěli zahřát a dát si něco dobrého. 
Díky milému překvapení v podobě žesťového kvintetu jsme se předvánočně naladili, 
muzikanti si totiž své nástroje rozbalili přímo na střeše školy a koledy se tak rozléhaly do 
širokého okolí. 
Jelikož se jednalo o dobročinný jarmark, všichni návštěvníci se mohou radovat nejen 
z krásných věcí, které si odnesli domů, ale také z toho, že přispěli těm, kteří to potřebují. 
Podařilo se vybrat úctyhodných 100 248 Kč. Částka bude rozdělena mezi Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou a neziskovou organizaci Popálky, které peníze použijí na pomoc 
konkrétním rodinám v nouzi. 
Neprodané výrobky byly darovány Oblastní charitě a Domovu klidného stáří ve Žďáře nad 
Sázavou. 
Mockrát děkujeme všem studentům, kteří vyráběli, pomáhali s organizací a s úsměvem 
prodávali, jejich rodičům a prarodičům, kteří přispěli svými výrobky, zaměstnancům školy za 
podporu a spoluorganizaci, Kolpingovu dílu za zapůjčení stanu a také přátelům školy za 
jejich ochotu a pomoc při přípravě jarmarku. Poděkování patří také těm, kteří nás navštívili, 
nakoupili a přispěli na dobrou věc. 
 
Pavel Helan na Bigy 
 

 
 
Kvartáni prožili vydařený den s písničkářem 
Kvartáni strávili dopoledne na workshopu s písničkářem Pavlem Helanem. Spolu s ním 
zhudebnili báseň, která byla součástí večerního vystoupení písničkáře před rodiči a přáteli. 
Pan učitel českého jazyka Jaroslav Jelínek na závěr vystoupení pokřtil pět básnických 
sbírek, které vznikly během dvou školních let z per básníků z kvarty.  
Kvartáni pro všechny účastníky setkání připravili i pestré pohoštění, nechyběly chlebíčky, 
jednohubky, káva, domácí limonády, ale ani vynikající cukrářské výrobky z rukou kvartánek a 
jejich maminek... 
Děkuji moc za hezké odpoledne, Simona Kadlčíková, třídní učitelka 
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10. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
Přijímací zkoušky na Biskupském gymnáziu proběhly v roce 2022 v termínech závazných 
pro střední školy v České republice:   
1. termín - 12. 4. – čtyřleté gymnázium, 19. 4. – osmileté gymnázium;  
2. termín – 13. 4. - čtyřleté gymnázium, 20. 4. – osmileté gymnázium.  
 

Kritéria přijímacího řízení (čtyřleté studium) 

 
a) Jednotné testy: 

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Proběhnou formou písemného didaktického testu z českého 
jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů). Uchazeči se do hodnocení započítává 
lepší výsledek testů. 
 

b) Test všeobecných předpokladů: 
Je určen ke zjišťování specifického studijního potenciálu uchazeče. Nezkoumá 
znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které ho předurčují k tomu, aby mohl dobře 
studovat. (30 bodů) 
 

c) Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Hodnocen bude prospěch uchazeče na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku ve všech 
předmětech. Za každou chvalitebnou bude odečten od nejvyššího možného počtu 
bodů (20 bodů) 1 bod, za každou dobrou budou odečteny 2 body. Pokud uchazeč 
bude z jakéhokoli předmětu hodnocen horší známkou než dobrou, nezíská v tomto 
kritériu žádné body.  
 
Maximální možný získaný počet bodů v kritériích a) až c): 150 bodů. 
Požadované minimum pro úspěšné složení zkoušky: 55 bodů.  
Nedosažení minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí 
ke studiu.  
 

d) Uchazeči budou přiděleny také body za umístění v individuálních vědomostních 
soutěžích v průběhu 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a to následujícím 
způsobem:  

krajské kolo okresní kolo 

umístění body umístění body 

1. místo 3 1. místo 3 

2. místo 2 2. místo 2 

3. místo 1 3. místo 1 

 
Za umístění na prvních třech místech v krajských a celostátních kolech uměleckých a 
sportovních soutěží bude uchazeči přidělen 1 bod.  
Umístění v soutěžích je nutno doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky kopií 
diplomu nebo výsledkovou listinou. (Oba dokumenty budou potvrzeny ZŠ, ZUŠ nebo 
sportovním klubem.) 
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Za složení mezinárodní jazykové zkoušky (YLE - 7 hvězdiček, KET apod.) se 
započítává 1 bod. (Nutno doložit kopií certifikátu.) 
 
Body za umístění v soutěžích se nezapočítávají do požadovaného minima pro 
úspěšné složení zkoušky (55 bodů). Mohou ale ovlivnit konečné pořadí 
uchazeče. 
 
Při rovnosti bodů budou pro stanovení pořadí rozhodovat doplňující kritéria:  
a) součet bodů získaných v jednotném didaktickém testu z matematiky a českého 

jazyka, 
b) výsledný počet bodů získaný v jednotném testu z matematiky 
c) počet bodů získaný za vysvědčení ze ZŠ. 

 

Kritéria přijímacího řízení (osmileté studium) 

 
e) Jednotné testy: 

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Proběhnou formou písemného didaktického testu z českého 
jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů). Uchazeči se do hodnocení započítává 
lepší výsledek testů. 
 

f) Test všeobecných předpokladů: 
Je určen ke zjišťování specifického studijního potenciálu uchazeče. Nezkoumá 
znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které ho předurčují k tomu, aby mohl dobře 
studovat. (30 bodů) 
 

g) Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Hodnocen bude prospěch uchazeče na ZŠ v 1. pololetí 4. ročníku ve všech 
předmětech. Za každou chvalitebnou budou odečteny od nejvyššího možného počtu 
bodů (20 bodů) 2 body, za každou dobrou budou odečteny 4 body.  
 
Maximální možný získaný počet bodů v kritériích a) až c): 150 bodů. 
Požadované minimum pro úspěšné složení zkoušky: 55 bodů.  
Nedosažení minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí 
ke studiu.  
 

h) Uchazeči budou přiděleny také body za umístění v individuálních vědomostních 
soutěžích v průběhu 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ a to následujícím 
způsobem:  
3 body za 1. místo v okresním kole 
2 body za 2. místo v okresním kole 
1 bod za 3. místo v okresním kole 
Za umístění na prvních třech místech v krajských a celostátních kolech uměleckých a 
sportovních soutěží bude uchazeči přidělen 1 bod.  
Umístění v soutěžích je nutno doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky kopií 
diplomu nebo výsledkovou listinou. (Oba dokumenty budou potvrzeny ZŠ, ZUŠ nebo 
sportovním klubem.) 
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Body za umístění v soutěžích se nezapočítávají do požadovaného minima pro 
úspěšné složení zkoušky (55 bodů). Mohou ale ovlivnit konečné pořadí 
uchazeče. 
 
Při rovnosti bodů budou pro stanovení pořadí rozhodovat doplňující kritéria:  
d) součet bodů získaných v jednotném didaktickém testu z matematiky a českého 

jazyka, 
e) výsledný počet bodů získaný v jednotném testu z matematiky 
f) počet bodů získaný za vysvědčení ze ZŠ. 

 
 
 
A.  Ke studiu na gymnáziu obor všeobecný čtyřletý (kód oboru 79-41-K/41) se přihlásilo: 

celkem uchazečů: 60 
celkem nastoupilo: 30 

 
B. Ke studiu na gymnáziu obor všeobecný víceletý (kód oboru 79-41-K/81) se přihlásilo:  

celkem uchazečů: 67 
celkem nastoupilo: 30 
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11. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) 
 
V tomto školním roce jsme s žáky nadanými a s žáky s nějakým handicapem pracovali podle 
Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
27/2016 Sb. Vzdělávání jsme organizovali podle přiznaných podpůrných opatření. Tato 
opatření posuzovaly pracovnice z PPP Vysočina, KPPP Praha, SPC Jihlava. Žáci byli 
zohledňováni i při on-line výuce. Žákům nadaným byly nabízeny různé nadstandardní aktivity 
ve spolupráci s Mgr. Ivou Burešovou. 
 
A K podpoře nadaných studentů Bigy byly využívány vedle běžných metod i metody 
podporující analytické myšlení (individuální přístup, příprava na soutěže, SOČ, vědecké 
stáže na Akademii věd a ČVUT, TALNET – on-line kurzy pro talentovanou mládež apod.) i 
tzv. individuální vzdělávací plány (IVP), které slouží ke zkvalitnění procesu vzdělávání 
nadaných studentů. IVP stanovuje nejen náročnější cíle vzdělávání, strategie či způsoby 
běžné kontroly a hodnocení výsledků v konkrétních předmětech v době prezenčního 
vyučování i on-line výuce, ale umožňuje studentům i stáže na zahraničních školách.  
 
Samostatnou kapitolu tvoří nabídka spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež. Nadaní 
studenti se formou on-line vzdělávání úspěšně připravují pro vstup na prestižní univerzity 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Studenti si vybírali témata z technických oborů, přírodních věd, 
matematiky, humanitních oborů i anglické stylistiky. Kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce 
pod vedením zkušených instruktorů.  
 
V letošním roce se ve spolupráci s PhDr. Ivanou Bernardovou uskutečnila nadstandardní 
výuka matematiky 8 nadaných žáků a žákyň NG. Výuka bude probíhat 2 školní roky. 
Zároveň se učitelé matematiky individuálně věnovali další nadané studentce. Při práci 
s nadanými vyučující využívali různé pracovní listy, procvičovali numerické myšlení, logické 
myšlení, analytické myšlení. Dále byly řešeny příklady z matematických olympiád vhodné 
úrovně. Žáci byli vedeni ke společné diskuzi, kde bylo třeba obhájit své názory, nebo odhalit 
chybu v řešení. Výuka v pedagogických intervencích byla intenzivní, náročná a pro žáky 
zajímavá. Toto vyplývá z hodnocení vyučujících. Ve výuce byly také používány odborné 
pomůcky, alternativní učebnice i další odborná literatura.  
 
Několik nadaných studentů a jejich rodičů zažádalo o IVP. Individuální vzdělávací plán byl 
vypracován tak, aby podporoval rozvoj osobnosti nadaného studenta v různých oblastech.  
 
V letošním školním roce bylo vypracováno 10 IVP: 
7 studentů rozvíjelo své schopnosti v oblasti sportu, 2 studenti vynikali v jazycích, 1 
studentka vynikala v modelingu.  
 
B Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním (celkem 48 žáků a 
studentů). Pro jejich vzdělávání jsme hledali vhodné formy a metody výuky odpovídající 
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, vytvářeli jsme nezbytné podmínky pro jejich 
vzdělávání. Vycházeli jsme z podpůrných opatření stanovených PPP a SPC Vysočina, SPC 
Jihlava, konzultovali jsme s rodiči, brali jsme v potaz případné připomínky žáků.  
Na vypracování IVP se podíleli třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů za pomoci VP 
a AP, dodržování IVP garantovali třídní učitelé. 
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Všichni žáci měli možnost přijít za výchovnou poradkyní a řešit s ní různé problémy.  
 

Hodnocení 
Práce výchovného poradce byla zaměřena na několik oblastí: práce s nadanými 
žáky/studenty, práce s žáky/studenty s SVP, spolupráce s učiteli a rodiči. V letošním roce se 
podařilo vytvořit pracovní pozici pro školního psychologa. Psycholožka Mgr. et Mgr., 
Ph.D. Anna Janů se postupně seznámila s žáky jednotlivých tříd, nabídla jim svou pomoc. 
Během prvního pololetí prostřednictvím dotazníků zjišťovala klima školy, výsledky 
konzultovala jak s vedením školy, tak s jednotlivými třídními učiteli (vždy jen výsledky dané 
třídy). Postupně se utvářela dobrá spolupráce mezi VP a paní psycholožkou. Získala si 
důvěru mezi žáky/studenty, konzultovala s nimi jejich problémy. 
 
Na základě vyšetření ŠPZ byly žákům přiznány podpůrná opatření 1. až 3. stupně. Opatření 
se týkala úpravy metod, organizace a hodnocení ve vzdělávání. Na základě výkonových 
testů a doporučení PhDr. Bernardové z KPPP Praha jsme zajistili 8 nadaným žákům NG 
nadstandardní výuku matematiky. Dále jsme se zaměřili na zvládnutí maturitní zkoušky 
studentů s SVP; v jarním termínu mělo maturovat celkem 6 studentů s PUP, pouze jeden 
student neukončil poslední ročník studia, proto ani k maturitní zkoušce nebyl připuštěn. 
Zbývajících 5 studentů s PUP maturitní zkoušku vykonalo.  
Všichni žáci/studenti s SVP dokončili dané studijní ročníky, čtyřem z nich dopomáhaly 
asistentky pedagoga. Úspěšní byli i ti, kterým byl vypracován IVP (celkem 12 IVP), a to 
z různých důvodů (na doporučení ŠPZ, nadání – PO1, ze zdravotních důvodů). Na 
doporučení školských poradenských zařízení jsme v rámci inkluze pracovali se dvěma 
studenty, kterým byla stanovena podpůrná opatření 4. stupně (tělesné postižení). Byly jim 
poskytnuty kompenzační pomůcky (odborné knihy, notebook, speciální lavice atd.) určené 
ŠPZ. Podporovali jsme žáky i studenty, kteří se zapojili do aktivit nad rámec vyučování (např. 
studijní volno před závěrečnými zkouškami, odložení zkoušení v běžných vyučovacích 
hodinách, individuální konzultace).  
 
Na základě písemného projevu, specifického chybování, pomalého tempa bylo několika 
žákům doporučeno odborné vyšetření ve ŠPZ, rodiče toto doporučení akceptovali a na 
vyšetření své dítě objednali. Snažili jsme se naplnit podstatu inkluze, především přijetí 
postižených žáků třídním kolektivem.  
 
Spolupráce s třídními učiteli byla po celý školní rok bezproblémová. Na začátku školního 
roku se byla s TU řešena organizace seznamovacích kurzů. Třídní se zapojili do jejich 
průběhu. Také proběhly konzultace TU a paní psycholožky o atmosféře v dané třídě. S VP 
třídní učitelé řešili naplňování IVP a osobní problémy některých studentů.  
 
PhDr. Bernardová nabídla studentům druhých ročníků pomoc při výběru seminářů (ten se 
váže k volbě studijního oboru na VŠ). Se souhlasem rodičů proběhlo šetření v on-line 
prostředí – test struktury inteligence, osobnostní dotazník, dotazník zájmů. Rozboru výsledků 
testování se mohli zúčastnit i rodiče. Studenti i zúčastnění rodiče tuto akci velmi pozitivně 
hodnotili. 
 
V letošním školním roce se naši žáci i studenti zúčastnili jednak Tříkrálové sbírky, jednak 
charitativní akce Koláč pro hospic. Obě sbírky byly velmi úspěšné a naši žáci tak přispěli „na 
dobrou věc“. Svou ochotou pak posilují své charakterové vlastnosti a tříbí důležité životní 
hodnoty.  
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Na začátku školního roku jsme zorganizovali pro primány a studenty prvního ročníku a kvinty 
seznamovací kurzy, aby se žáci vzájemně lépe poznali a navázali pevné kamarádské 
vztahy.  
Pro třídu primu zorganizovala seznamovací kurz Mgr. Hana Fejtová (s třídním učitelem a 
dvěma studentkami třetího ročníku) v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové 
Bítýšce. Pro třídu I. B zorganizovala seznamovací kurz Mgr. Romana Polívková za pomoci 
dvou studentek Bigy v DT Sklené. Pro třídu kvintu organizovaly program dvě absolventky 
Bigy ve spolupráci s TU Mgr. Evou Tomáškovou ve známém prostředí DT KOVO Zubří. 
 
V letošním roce na naší škole působily tři asistentky pedagoga. Bez jejich podpory by byla 
výuka pro jednotlivé vyučující komplikovaná, nemohli by se zaměřit na ostatní žáky a 
studenty. Proto činnost AP vnímáme jako smysluplnou.  
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12. METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 
Školní rok 2021/2022 se v oblasti prevence rizikového chování opíral o Minimální preventivní 
program, který vycházel z těchto dokumentů: 
 
Strategie a akční plány: 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období  
 2019–2027 

• Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže na období 2019–2021    
oboje: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-
msmt 

• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 
2019 –2027 https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=384 

• Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027  
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-
2022-az-2027.aspx 

 
Metodické pokyny, výklady, ČSN: 

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, 
Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28 včetně aktuálních příloh. Aktuální přílohy a 
informace k dispozici: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-
dokumenty-doporuceni-a-pokyny 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)  

• Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/2004-24 
(Věstník MŠMT sešit 6/2004)  

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT 
sešit 2/2006) 

• Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách 

• Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 
a vyloučení žáka nebo studenta k 1. 9. 2017 

• ČSN 73 4400:2016 - Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci 
a užívání škol a školských zařízení 

 
Zákony a vyhlášky: 

• Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění  

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění  

• Zákon č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 

• Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2022-az-2027.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2022-az-2027.aspx
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Cíl:  
Předcházení rizikovým jevům, jejich rozpoznání a zajištění včasné intervence, zaměření na 
aktivní podporu zdravého životního stylu žáků a studentů, na osvojení pozitivního sociálního 
chování, na smysluplné využití volného času s cílem vytvořit a upevnit v žácích a ve 
studentech touhu zdravě se rozvíjet, dodržovat společenské normy a být odpovědný za sebe 
a své jednání.  
 
 
Cílová skupina: 

• Žáci nižšího gymnázia – 121 žáků 

• Žáci vyššího gymnázia – 246 žáků 
 
Spolupráce: 

• Třídní učitelé 

• Výchovná poradkyně - Mgr. Hana Fejtová 

• Školní psycholožka - Mgr. Et Mgr., Ph. D. Anna Janů 

• Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče KOLPING – Mgr. Renata Horká 

• Ponorka, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Bc. David Filip, Dis. 

• Pedagogicko psychologická poradna, Žďár nad Sázavou 

• Křesťanská pedagogicko psychologická poradna, Praha – PhDr. Ivana Bernardová 

• Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče KOLPING – Mgr. Renata Horká 

• Vedení školy – Ing. Jiří Cočev – ředitel, Mgr. Iveta Dlouhá – zástupce ředitele pro 
výchovu a vzdělávání 

 
Aktivity a akce ve školním roce 2021/2022: 
Po celý školní rok probíhaly nejrůznější akce zaměřené na primární prevenci, podporu 
vztahů mezi spolužáky jednotlivých tříd i celé školy, upevňování vztahů mezi učiteli a 
studenty, vzájemnou toleranci a spolupráci. 
 
Září  

• Prima – seznamovací kurz + přírodovědný kemp, Mamre – Diecézní centrum 
mládeže, Osová Bítýška 

• Kvinta – adaptační kurz 

• 1.B – seznamovací kurz 

• Oktáva, 4.B – cyklistický kurz 
 

Říjen 

• Tercie – integrovaný záchranný systém – přednáška 

• Kvarta – první pomoc do škol 

• Vybraní studenti – charita – prodej koláčů pro hospic 

• První, druhý, třetí ročník VG – finanční gramotnost  

• Ladislav Špaček – etiketa u stolu 
 
 
 
Listopad 
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• Kvarta, 1., 2. ročník VG, seminaristé přírodovědci 3. – 4. ročník Údif – projektový den 
fyzika 

• Oktáva – duchovní program, Mamre – Diecézní centrum mládeže, Osová Bítýška 

• Celá škola – sbírka na válečné veterány 

• Sekunda, 2.B – beseda Mary´s Meals  

• Celá škola – adventní jarmark 
 
 
 
Prosinec 

• Prima – natáčení vánočního videa 

• Sexta, 2.B – první pomoc do škol 

• Vánoční besídky 
 
Leden 

• NG, 1. a 2. ročníky VG – Novoroční putování (bazilika prohlídka, bazilika zamyšlení, 
Zelená hora) 

• 3.  B – přednáška Žďárští židé 
 
Únor 

• Sekunda – lyžařský výcvik 
 
Březen 

• Druhé ročníky – konzultace s PhDr. Ivanou Bernardovou – výběr seminářů 

• 2.B, sexta – lyžařský výcvik 

• Vybraní studenti – Aleš Němec – kameraman ČT (workshop) 

• NG, první a druhé ročníky VG – přednáška J. Pavlíček – Jak přežít v extrémních 
podmínkách 

 
Duben 

• První a druhé ročníky, fyzikální seminář – fyzikální divadlo ÚDIF 

• První a druhé ročníky – akce „Čistá Vysočina“ 

• Vyšší gymnázium – sportovní turnaj hala 

• Nižší gymnázium – přednáška – Ekologie v denním životě 

• NG – fairtradová snídaně 

• Celá škola – Bigy meeting 
 
Květen  

• Prima, sekunda, 2.B, sexta – David Pithart – přednáška  

• Celá škola – bleší trh 

• Prima, 1.B, 2.B – Mary´s Meal - beseda 

• Prima, sekunda – přírodovědný kemp Mamre - – Diecézní centrum mládeže, Osová 
Bítýška 

• Tercie – Ponorka, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, preventivní program „Můj 
život můj svět“ 

• Sexta – Ponorka, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, preventivní program 
„Tolerance k odlišnostem“ 

• Celá škola – divadelní představení – Víťa Marčík 
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• Tercie – první pomoc do škol  
 
Červen  

• Expedice DofE 

• Biologický seminář – exkurze 

• Školní výlety 

• Kvarta – Kvarta tančí 

• 3. ročníky – cyklistický kurz 

• Celá škola – Den s třídním učitelem 

• Celá škola – Bigyfest 
 
 
 
Prezentace aktivit MPP: 
K informovanosti žáků, rodičů a přátel školy sloužily: 

• Webové stránky školy 

• Rodičovské schůzky 

• Třídnické hodiny 

• Individuální konzultace 

• Sociální sítě – Facebook, Instagram 
 
 
V naší škole se zaměřujeme na dlouhodobý, komplexní primární program, na monitorování 
problémů s návykovými látkami, záškoláctvím, šikanou, intolerancí, nebezpečí zneužití 
sociálních sítí, násilím, rasismem a xenofobií. Studentům, ale i rodičům a pedagogům 
poskytujeme co nejširší záběr informací. 
 
K základním pilířům patří příjemná atmosféra ve škole a přirozená komunikace mezi žáky a 
učiteli, učiteli a rodiči, samotnými pedagogy mezi sebou a vedením školy.  
 
Naší snahou je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných 
cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresu, k dovednostem řešit své problémy bez 
pomoci léků a jiných návykových látek, snaha o to, aby se studenti v případě jakéhokoliv 
problému mohli s důvěrou obrátit na svého třídního učitele či jiného pedagoga, školního 
psychologa, výchovného poradce nebo metodika prevence. 
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13. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 
 

název vzdělávací aktivity počet pedagogů 

Grafika v Adobe Creative 1 

Mobilní roboti 1 

Letní škola Hejného matematiky 1 

Finanční matematika 1 

Sto vědců do škol 3 

Preparing for the topic phase (Trinity College 
of London) 

1 

Preparing for interactive phase (Trinity 
College of London) 

1 

Safeguarding for teachers   1 

Act Awarness E- Learning   1 

Novinky z OUP   6 

Maturita 2022 PP 1 

Formativní hodnocení výuce 1 

Skupinová intervize CJL 1 

Mediální vzdělávání prakticky 1 

On-line kurz Badatelská výuka soudobých 
dějin 

3 

Letní škola dějepisu – K čemu jsou nám 
dějiny? 

2 

Doporučená literatura jako cesta ke 
čtenářství žáků na střední škole 

1 

Průvodce základy ekonomie 1 

Zimní škola sociologie 1 

Seminář o využití filmových výpovědí 
přeživších holokaustu 

1 

Letní škola: „K čemu jsou nám dějiny?“ 1 

Zdravotnický kurz 1 

Passt schon interaktiv 1 

Ve zdravém těle zdravá mysl 1 
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14. ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI 
 
Ve školním roce 2021/2022 pracovali na naší škole tito zahraniční lektoři: 
Janet Wingate – anglický jazyk 
Spencer Follet – anglický jazyk 
Charles Murray – anglický jazyk 
Peter Jamieson – anglický jazyk 
Isabel de San Róman – španělský jazyk 
 
 

15. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo na Biskupském gymnáziu na dálku šetření týkající se 
zjišťování úrovně znalostí žáků kvarty v předmětech český jazyk a matematika. V obou 
předmětech byly výsledky kvartánů nadprůměrné. 
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16. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

   Biskupské gymnázium pravidelně prezentuje na veřejnosti výsledky své práce, a to jak 
výchovné a vzdělávací, tak i aktivity, které probíhají formou zájmových a dobrovolnických 
činností.  

Škola se pravidelně účastní Festivalu vzdělávání a organizuje Dny otevřených dveří  
v prostorách školy. Zájemci o studium na gymnáziu se tak mohou seznámit s prostředím 
školy a se způsoby výuky. Pro tyto účely jsou připraveny informační materiály – Bigynews a 
Bigytimes. 
Všechny zásadní informace o Biskupském gymnáziu je možné získat na webových 
stránkách www.bigyzr.cz.  Zde jsou umístěny informace o škole, jejím profilu, o aktivitách, o 
přijímacích zkouškách, o výsledcích, které škola dosahuje ve všech sférách své činnosti.  
Biskupské gymnázium je tradičně oslovováno a žádáno o spolupráci institucemi, které 
shromažďují finanční prostředky za účelem charitativní činnosti. Studenti Biskupského 
gymnázia se tak aktivně na této činnosti podílejí. 
   Škola se prezentuje na veřejnosti realizací společenských, hudebních, sportovních i 
náboženských akcí. Jedná se například o představení Živý betlém, multižánrový hudební 
festival Bigyfest, motivační program pro studenty středních škol a veřejnost Bigymeeting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bigyzr.cz/
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17. PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Plán školního roku 2021/22 
 

 
1.9.2021 zahájení školního roku 

2.9.2021 školení BOZP - noví zaměstnanci  

2.-3.09.21 seznamovací kurz kvinta 

6.-8.09.21 seznamovací kurz 1.B 

6.-10.09.21 sportovně-cyklistický kurz - oktáva, 4.B 

13.9.-16.9.21 kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím - kvinta, 1.B 

14.9.2021 slavnostní předání certifikátů - Dofe, CTM 

15.9.2021 podzimní termín maturitní zkoušky 

16.9.2021 Pavel Helan - koncert 

17.9.2021 projektový den anglického a španělského jazyka - sexta 

15-20.9. biologie, chemie-šablona 

20.-23.09.21 seznamovací kurz a přírodovědný kemp - prima 

24.9.2021 Evropský den jazyků pro primu 

28.9.2021 státní svátek - Den české státnosti 

29.-30.09.21 obhajoby ročníkových prací - oktáva, 4.B 

1.10.2021 maturitní generálka 

říjen Židovské muzeum Brno - kvarta 

7.10.2021 Etiketa u stolu Ladislav Špaček 

říjen biologie, chemie-šablona 

14.10.2021 šablona fyzika 

23.10.2021 Bigy meeting 

28.10.2021 státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu 

27. a 29.10. 21 podzimní prázdniny 

listopad Česká lingvistická olympiáda - ŠK 

listopad biologie, chemie-šablona 

listopad ŠK olympiády z dějepisu a z češtiny 

listopad divadelní představení - kvarta 

listopad Týden vědy a techniky AVČR 

8.11.-11.11.21 projekt, náboženská nauka, Mamre, 4.B, okáva 

11.11.2021 Festival vzdělávání a Den otevřených dveří 

12.11.2021 uzávěrka známek do 12:00 

15.11.2021 pedagogická rada  

16.11.2021 rodičovské schůzky 

17.11.2021 státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

24.11.2021 adventní jarmark 15:00 - 17:00 

24.11.2021 den otevřených dveří 8:00 - 17:00 

25.11.2021 finále Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR - Černá, Drápalíková, 
Culková (septima) 

25.11.2021 šablona fyzika 

27.11.2021 Duchovní obnova Jan Špilar 
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prosinec třídní kola konverzačních soutěží AJ a CJ 

8.12.2021 Víťa Marčík - Vánoční příběh 

22.12.2021 Vánoční sportovní turnaj 

prosinec vánoční Vídeň - exkurze 

23.12.2021-03. 01. 
2022 vánoční prázdniny 

leden lyžařský kurz sekunda 

3.1.2022 zahájení výuky po prázdninách 

4.1.2022 školní kolo konverzační soutěže AJ NG 

5.1.2022 mše svatá  

21.1.2021 PLES školy 

12.1.2022 rodičovské schůzky - nižší gymnázium 

19.1.2022 Den otevřených dveří 

19.1.2022 školní kolo konverzační soutěže v AJ VG 

25.1.2022 uzávěrka známek do 12:00 

26.1.2022 pedagogická rada 13:00 

27.1. 2022 cambridgeské zkoušky nanečisto VG Zkouškové centrum BR VŠP 
Jihlava 

31.1.2022 ukončení vyučování v prvním pololetí - vydání vysvědčení 

leden 2022 školní kolo konverzační soutěže 2. cizí jazyky 

4.2.2022 pololetní prázdniny 

únor beseda - Bankovní produkty - kvarta 

7. - 8. 2 projektový den - ICT - kvinta, 1. B 

14.-20. 02. 22 jarní prázdniny 

2.3.2022 Popeleční středa 

2.3.2022 cambridgeské zkoušky nanečisto NG 

5.3 - 12.3. lyžařský a snowboardový kurz kvinta, 1.B, sexta, 2.B 

12.3. - 19.3. lyžařský a snowboardový kurz kvinta, 1.B, sexta, 2.B 

18.3.2022 odevzdání ročníkových prací 

8.4.2022 uzávěrka známek do 12:00 

duben Historiáda 

11.4.2022 pedagogická rada 13:00 

12.4.2022 Pašijová hra 

13.4.2022 rodičovské schůzky 

14.4.2022 velikonoční prázdniny 

15.4.2022 státní svátek - Velký pátek 

18.4.2022 Velikonoční pondělí 

10.-11.05.22 obhajoby ročníkových prací - oktáva, 4.B 

červen Dějepravné soutěžení 

červen exkurze do Drážďan 

30.5.-1.6. exkurze biologie-zeměpis 

06.-10.06.22 školní výlety  
cambridgeské zkoušky NG 

20.6. - 25.6. 2022 sportovní cykloturistický kurz septima, 3.B 

24.6.2022 uzávěrka známek do 12:00 

27.6.2022 pedagogická rada  

27.6.2022 ocenění žáků  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022                                                                                       

 
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 

29.6.2022 mše svatá v kostele sv. Prokopa k ukončení školního roku 

28.6.2022 Bigyfest 

30.6.2022 ukončení školního roku, vydání vysvědčení 

1.7.2022 hlavní prázdniny 

1.9.2022 zahájení školního roku 2021/2022 

 

 
17. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠVP 
 
Cíle dané RVP GV a ŠVP pro školní rok 2021/22 byly splněny. Podařilo se zacelit mezeru ve 
vzdělávání způsobenou dlouhými obdobími distanční výuky a karantén. Zkušenosti 
z distančního vzdělávání byly využity k redukci obsahu učiva v ŠVP. Učitelé usilovali o 
efektivnější naplnění vyučovací hodiny, vytvářeli prostor pro aktivnější zapojování žáků do 
výuky, rozvíjeli jejich schopnost kritického myšlení, řešení problémů, týmové práce.  
 


